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Johdanto
Halusin suorittaa vaihto-opintoni Kiinassa ja valitsin hakukohteeksi University of Michigan - Shanhai
Jiao Tong Joint Instituten (JI), koska sinne oli tarjolla paikkoja sähkö- ja konetekniikan opiskelijoille.
Lopulta päädyin viettämään syyslukukauden (3 kk) Shanghaissa. Tästä matkaraportista löytyy
toivottavasti hyödyllistä tietoa tuleville lähtijöille.

Saapuminen
Saapuminen oli järjestetty koulun kanssa siten, että koululta saapui lentokentälle vastaanottamaan oma
”JI buddy”. Tällä tavoin vaihto-opiskelijat pääsivät tapaamaan heti heidän paikallisen
yhteyshenkilönsä, joka auttaisi käytännön asioiden kanssa kampuksella ja alkuun pääsyssä. Niinpä
perillä Pudongin lentokentällä minuakin oli vastaanottamassa oma kaverini.
Lentokentältä koululle on matkaa noin tunnin verran taksilla. Tämä saattaa kuulostaa paljolta, mutta
taksilla ajaminen on todella edullista ja lähes aina paras tapa liikkua paikasta toiseen. Lentokentältä
pääsisi myös metrolla lähelle kampusta, mutta matka kestäisi pidempään ja linjaa täytyisi vaihtaa
kahdesti. Vaikka opasteet metrolinjoilla ovat myös hyvin merkattuna englanniksi, niin paljon
mukavampaa ja helpompaa on matkustaa pitkän lennon jälkeen taksilla suoraan koululle.
Kampuksella päästyämme minulle näytettiin asuntolani ja huoneeni. Vaihto-opiskelijoille, jotka tulevat
JI:iin, on järjestetty kaikille asunnot kampukselta. Asunnon voi hankkia myös kampuksen ulkopuolelta.
Käytännössä kaikki vaihto-opiskelijat asuivat saman asuntolan samassa kerroksessa ja huoneet oli
jaettu siten, että joka asunnossa asui 3-4 henkilöä. Asunnot ovat melko pieniä, mutta sopivat hyvin
lukukaudeksi. Niissä on yksi yhteinen tila, missä on jokaiselle sänky, jonka alla on pöytä, kaappi ja
hyllytilaa omille tavaroille. Lisäksi asunnoissa on suihku- ja wc-tilat. Lämmintä vettä saa niin paljon
kuin tarvitsee ja huoneen lämpöä voi itse säädellä tuulettimella ja ilmalämpöpumpulla.
Orientaatiopäivänä kävimme katsomassa esittelyn. Saimme tietoa miten kursseja voidaan muuttaa
lukukauden aikana, ohjeita turvallisuuteen ja käytännön asioihin sekä miltä lukukauden aikataulu
näyttää. Mitään tutustumistapahtumaa vaihto-opiskelijoille ei ollut, mutta lähdimme illalla käymään
lähistöllä sijaitsevassa baarissa tutustumassa toisiimme.

Opinnot
Opinnot lähtivät käyntiin heti seuraavalla viikolla. Olin suunnitellut ottavani enemmän tutkintooni
liittyviä kursseja sekä kulttuurikurssin. Alustavat kurssivalinnat suoritettiin jo ennen lähtöä. Vaihdoin
kuitenkin suunnitelmaani, ja otin yhden insinöörikurssin, kiinan kieltä kaksi kurssia sekä

kulttuurikurssin. Suosittelen ottamaan kieltä ainakin yhden kurssin verran sekö kulttuurikurssin.
Englannin kielellä pärjää joskus, mutta ei läheskään aina. Vaikkei kiinaa olisi aiemmin opiskellut, niin
jo ensimmäinen kielikurssi auttaa paljon kun liikkuu ostoksilla tai haluaa käydä ravintolassa.
Kulttuurikurssilla järjestetään kaksi lyhyttä retkeä Shanghaissa, meille oli järjestetty ruoanlaittoa sekä
kamppailulajeja. Kurssiin ei kuulunut koetta, mutta siihen sisältyi kolme itsenäistä työtä sekä lopuksi
yksi ryhmätyö. Jos haluaa ottaa enemmän insinöörikursseja, varsinkin jotain itselle uutta materiaalia,
niin kannattaa varautua vaadittuun työmäärään.
Kuten aiemmin mainitsin, niin tenttejä ei kulttuurikurssiin kuulunut, vaan arvosana tuli yleisesti
aktiivisuudesta sekä kurssin aikana suoritetuista tehtävistä. Kielikurssiin sisältyi viikoittaisia
sanakokeita sekä kurssin lopussa järjestetty suullinen koe. Kävin näiden lisäksi kurssin ”Probability
and random process”, joka oli jaettu kolmeen tenttiin, kaksi ensimmäistä käsittivät yhden kolmasosan
kurssin aiheista ja viimeinen sitten koko kurssialueen. Mitään vanhoja tenttitehtäviä ei ollut saatavilla,
joten valmistauduin itse pääsääntöisesti harjoitustehtävien ja luentokalvojen avulla. Tenttimiseen ei
ollut aikaa kuin 1,5 tuntia. Verrattuna LUTin käytäntöön, niin tämä aika on erittäin lyhyt ja siihen
kannattaa varautua.

Vapaa-aika
Vapaa-aikaa voi viettää pääasiassa joko kampuksella tai Shanghain keskustassa. Kampukselta löytyy
useita ruokaloita, ravintoloita, kahviloita sekä hyvät liikuntamahdollisuudet. Alue on yllättävän laaja, ja
melkein ensimmäisenä kannattaa hankkia oma pyörä. Pyöräliikkeitä on muutamia kampuksella ja niistä
saa pyörän sekä lukon noin 40 eurolla. Kampuksen lähiympäristöstä ei löydy paljoa nähtävää,
pääasiassa pieniä kauppoja sekä kojuja.
Keskustaan pääsee parhaiten metrolla. Metroasemia on kampuksen lähellä kaksi, ja sama metrolinja
kulkee niiden molempien kautta. Koulu oli järjestänyt kaikille valmiiksi metrokortit. Kortin kanssa
matkustus on helppoa, kunhan muistaa ladata sen tarvittaessa. 100 RMB riittää jo pitkäksi aikaa ja
moneen matkaan. Matka keskustaan kestää noin 45 minuuttia yhdellä linjan vaihdolla. Keskustassa on
helppo suunnistaa, koska metron tavoin sieltäkin löytyy opasteita englanniksi. Parhaiten keskustan
alueella pääsee liikkumaan kävellen ja metrolla, yöaikana taksilla.
Melkein heti lukukauden alettua alkoi viikon kestävä kansallinen vapaa. Jos suunnittelee pidempiä
matkoja, niin tämä aika kannattaa hyödyntää siihen. Ruuhkiin kannattaa varautua, koska tämä vapaa ei
koske pelkästään opiskelijoita. Matkasuunnitelmat sekä lippu-/majapaikkavaraukset kannattaa hoitaa
hyvissä ajoin. Jos aikoo käydä katsomassa nähtävyyksiä, niin kannattaa ottaa huomioon useamman
tunnin jonotusajat.
Koulun puolesta meille oli järjestetty vapaa-ajalle kaksi viikonlopun kestävää retkeä. Ensimmäinen oli
Hangzhouhun, joka on kaupunki muutaman tunnin ajomatkan päästä Shanghaista. Retki oli ilmainen ja

siihen sisältyi yhden yön majoitus hotellissa sekä opastettu kierto Länsijärvellä (Xī Hú), jonka
maisemat ovat yksi Unescon maailmanperintökohde.
Toinen retki oli Keltaiselle vuorelle (Huáng Shān). Tämä retki oli maksullinen, hinta taisi olla noin 150
€. Sinne on Shanghaista melko pitkä matka, noin kuusi tuntia bussilla. Ensimmäisenä päivänä ajoimme
paikan päälle ja kiipesimme vuorelle. Vuorikiipeily on tässä tapauksessa portaiden kävelyä hyvin
kauan. Illalla pääsimme hotellille ja yövyimme vuorelle. Seuraavana päivänä lähdimme liikkeelle
katsomaan maisemia ja lopulta kiipeämään alas. Alhaalla meitä odotti hotelli sekä kuumien lähteiden
kylpylä, jossa vietimme toisen yön. Viimeisenä päivänä kävimme vielä lähialueen maaseudulla ennen
lähtöä takaisin Shanghaihin. Jos tänne järjestetään retki, niin suosittelen menemään. Matka oli pitkä ja
vuorelle kiipeäminen raskasta, mutta omasta mielestäni tämä oli yksi koko vaihdon kohokohdista.

